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ROZHODNUTIE RADY
z 9. apríla 2001,
ktoré vykonáva spoločnú pozíciu 1999/533/SZBP týkajúcu sa príspevku Európskej únie na podporu
skorého nadobudnutia platnosti Zmluvy o všeobecnom zákaze skúšok jadrových zbraní (CTBT)
(2001/286/SZBP)
RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, najmä na jej článok 23
ods. 2,
so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady 1999/533/SZBP
z 29. júla 1999 týkajúcu sa príspevku Európskej únie na podporu
skorého nadobudnutia účinnosti Zmluvy o všeobecnom zákaze
skúšok jadrových zbraní (CTBT) (1), najmä na jeho články 1 a 4,

(2)

c) tie štáty, ktoré ešte CTBT nepodpísali, najmä tie štáty, na územiach ktorých budú umiestnené stanice IMS.
Článok 2
Európska únia podporí zvolanie konferencie na politickej úrovni.

keďže:
(1)

b) tie štáty, ktoré CTBT podpísali, ale ešte neratifikovali, najmä
štáty, na územiach ktorých budú umiestnené stanice medzinárodného monitorovacieho systému (IMS);

V súlade s článkom 4 spoločnej pozície 1999/533/SZBP sa
Európska únia zaviazala podporovať všetky štáty, ktoré
ešte tak neučinili, aby bezodkladne podpísali a ratifikovali
CTBT, najmä tých 44 štátov zo zoznamu, ktorých ratifikácia je nevyhnutná na vstup CTBT do platnosti.
Je vhodné prispieť na úspešný výsledok druhej konferencie
podľa článku XIV o CTBT, ktorá sa uskutoční v New Yorku
25. až 27. septembra 2001 s cieľom urýchliť ratifikačný
proces CTBT, na uľahčenie skorého vstupu CTBT do platnosti,

Článok 3
Na urýchlenie ratifikačného procesu a na uľahčenie skorého
vstupu CTBT do platnosti môže Európska únia nadviazať kontakt
s regionálnymi organizáciami (ako sú OAU, OAS, ASEAN).
Článok 4
Predsedníctvo bude informovať dočasný technický sekretariát
CTBT o vykonaní článkov 1 a 2.
Článok 5

ROZHODLA TAKTO:

Toto rozhodnutie nadobudne účinnosť v deň jeho prijatia.
Článok 1

V rámci podpory skorého vstupu CTBT do platnosti, uvedenej
v článku 4 spoločnej pozície 1999/533/SZBP, Európska únia
podporí všetky štáty, aby bezodkladne podpísali a ratifikovali
CTBT.

Článok 6
Toto rozhodnutie bude uverejnené v úradnom vestníku.
V Luxemburgu 9. apríla 2001

Na tento účel Európska únia podporí:

Za Radu

a) v prvom rade tých 44 štátov zo zoznamu, ktorých podpis
a ratifikácia je nevyhnutná na vstup CTBT do platnosti;

predseda

(1) Ú. v. ES L 204, 4.8.1999, s. 1.

A. LINDH

